
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  جيمز پتراس : :يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ می ١٨

  
غ ھای  دروۀنتيج. سرابی از غارت، کثافت کاری و نابودی است» تاريخی«ميراث امپرياليستی اين رئيس جمھور 

 امريکا و رئيس جمھور اعتماد ۀچه کسی به کنگر: سياسی او حتی  اينجا در ميان مردم امريکا شروع به ثبت شده است
می کند؟ و در اروپا، چه کسی به شرکای اروپائی اوباما اعتماد می کند که مشتاقانه برای جنگ در خاورميانه و شمال 

 ھائی با اجساد ه پناھند–ا نفر از قربانيان آن ھا می ترسند و نفرت دارند آفريقا فشار می آورند و اکنون از ميليون ھ
فرمول ... غرق شده از جوامع ريشه کن شده که سواحل آن ھا را خراب می کنند و به شھرھای اروپائی فرار می کنند؟

 جھانی ،و راست گراياناوباما ! ًامريکا برای يک ميراث موفق، چيزی را که دقيقا ادعای موفقيت می کند، شکست است
اوباما و لژيون او، امريکا و اتحاديه اروپا ھيچ آينده ای در صلح و . مملو از ھرج و مرج و فروپاشيدگی ايجاد کرده اند

ھيچ ميراث امپرياليستی وجود » تاريخی«برای اوباما اين رئيس جمھور . يا جنگ، انتخابات و يا شکست ھا ندارند
 !ندارد

  نی از ھرج و مرج و فروپاشيدگی استميراث اوباما جھا
  شتاب برای ميراث امپرياليستی: رئيس جمھور اوباما

  

  جيمز پتراس

  :مقدمه

  .ی التين استامريکارئيس جمھور اوباما با سرعت به ايجاد ميراث امپرياليستی خود در روسيه، آسيا و 
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پنتاگون يک سيستم . يه افزايش داده استی را در مرزھای ھای روسئنظامی ھسته  ۀاو در دو سال گذشته، زرادخان
  .  ی با تکنولوژی باال برای تضعيف دفاعی روسيه طراحی کرده استراکتضد

*********  

در عوض، او به . ی التين حضور توخالی خود را با تحمل رژيم ھای منتخب چپ ميانه پوشانده استامريکااوباما در 

 که سرنگونی دولت کنونی برزيل را مھندسی می کنند؛ یات و سياستمداران؛ و به قضارجنتايننئوليبرال ھای ھار مستبد 

پيوسته است؛ و رژيم ھای راستگرای در حال ظھور را در پرو تحت کيکو فوجيموری و در کليمبيا تحت رئيس جمھور 

  .سانتوس، تشويق می کند

  چين را در دريای چين جنوبی تھديد ئیه دريااوباما در آسيا، به روشنی با تشديد افزايش ساختار نظامی، قاعده کلی آبرا

نگ جيان و تايوان حمايت ئي طلب در ھنگ گنگ، تبت، شئیجداخواه اوباما از گروه ھای پرخاشگر و خشونت . می کند

» ئیماشين ھای پول شو« خود را به ئی دارادالر کن را دعوت می کند تا تريليون ھااوباما، ميلياردرھای پ. می کند

تجاری چين در » راه ابريشم«در ھمين حال او به طور فعال، طرح قديمی . مالی، اروپا و آسيا منتقل کنندی شامريکا

  . سراسر مسير ميانمار و غرب آسيا را مسدود کرد

او به .  يمن پيوستۀ او و محاصرۀرئيس جمھور اوباما در خاور ميانه، به عربستان سعودی در گسترش جنگ وحشيان

ان، در حالی ھمکاری خاو با ديکتاتور ترکيه، اردو.  دستور حمله به سومالی را دادئیفريقااه خويان کنيا و ديگر درند

کرد که سربازان ترک، کردھا، و جنگجويان سوری و عراقی را که در خط مقدم عليه تروريسم اسالمی درگير بودند، 

  . ادامه دادبمباران می کرد و با حمايت از ارتش ھای مزدور، در حمله به سوريه  

 آن، برای افزايش حجم امريکائی رئيس جمھور اوباما و چاپلوسان او ھمواره در برابر دولت يھودی و ستون پنجم 

ن فلسطين را مصادره می يل ھم چنان ھزاران جريب از سرزميدر ھمين حال، اسرائ. به تل آويو تعظيم کرده اند» باج«

  . ا پدربزرگان و مادر بزرگان را دستگير کرده و به قتل می رساندکند، ھزاران فلسطينی، از کودکان خردسال ت

رژيم اوباما برای غلبه بر پيامدھای ناشی از شکست ھای اقتصادی، سياسی و نظامی خود در شش سال گذشته و ايجاد 

  . به عنوان قدرت نظامی و اقتصادی جھانی بدون رقيب فرومانده استامريکا

  :  اوباما بر جای گذاشتن ميراثی پايدار است بزرگترين ھدفدر اين مرحله،

   روسيه و چين احاطه و تضعيف شده؛-) ١(

  ؛امريکای التين به حيات خلوت تجارت آزاد خودکامه برای غارت وچپاول امريکا تبديل مجدد -) ٢ (

تا با خشونت  تمام فريقا را به محل بازی خونين ديکتاتورھای يھودی و عرب  تبديل کند ا خاور ميانه و شمال - ) ٣ (

  .ملت ھای آن ھا را به سيل پناھندگانی مبدل سازند که به اروپا و جاھای ديگر روان شوند

ما را » کشور بزرگ«ما می تواند ادعا کند که » رئيس جمھور سياه پوست  تاريخی«ايجاد شد، » ميراث«زمانی که اين 

ان انسان ھای گوناگون بيشتری گرفته شده و از ھر برای مدتی طوالنی تر به جنگ ھای بيش تری کشانده است، ج

 ھای امريکائی بزرگ ۀ و در ھمان حال تود ، پناھندگان فرومانده بيشتری را ايجاد کرده استامريکارئيس جمھور قبلی 

 ۀميل«ن يک مادام ھيلری کلينتاو در واقع، برای متصدی جايگزين الزم خود، . شاغل را پوالريزه و فقير ساخته است

  . جھت پريدن و حتی گسترش تنظيم خواھد کرد» پرش

 ميراث اوباما و جلوگيری از قضاوت ھای زودرس، بھترست تا شکست شش سال اول رياست او را ۀبرای بررسی وعد

  . تأمل کنيم» مکانی در تاريخ«ياد بياوريم و بر شوق کنونی تالش او برای ه ب
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  ترس، نفرت، و عقب نشينی  

 که او را ئی ھاامريکائی اوباما به وال استريت به شدت با اميال اکثريت قريب به اتفاق احساسات ۀنکمک مالی بی شرما

 امريکائی تاريخی از ترس بزرگ و نفرت شماری از ده ھا ميليون ۀاين يک لحظ. انتخاب کرده بودند، مغايرت داشت

لی، جلوگيری از روند مارپيچ رو به پائين  جنايت کاران ماۀبود که خواھان دخالت حکومت دولت فدرال برای محاکم

پس از يک ماه عسل کوتاه .  بودندامريکائیورشکستگی خانواده ھا و سلب حق مالکيت خانه و بھبود اقتصادی کارگران 

 از پول مردم را دالر، رئيس جمھور اوباما به اميال مردم پشت کرد و ھزاران ميليارد »انتخابات تاريخی «ۀدر ادام

  .به بانک ھا و مراکز مالی وال استريت انتقال داد» ککم«برای 

 متوسط  کرده بود راضی نبود، به وعده ھای کمپين ۀ طبقۀ و محاصرامريکائیاوباما که از خيانتی که به کارگران 

 پشت پا زد و جنگ ترور امريکای خاورميانه با افزايش حضور پرسنل )ھا(انتخاباتی خود در پايان دادن به جنگ 

  . ، سومالی و سوريه گسترش دادا ھواپيماھای بدون سرنشين خود را عليه افغانستان، عراق، يمن، ليبيتوسط

 امريکا. طالبان پيشروی کرد.  دوباره به افغانستان حمله برده، جنگيدند و با شکست عقب نشينی کردندامريکائیپرسنل 

. سقوط کرد) داعش( ن مقابله با دولت اسالمی عراق را گسترش داد، که با اوليۀآموزش نظامی ارتش دست نشاند

ه خوی و ند از مزدوران درئیکشورھا/، مصر و سومالی دولتا رژيم در ليبيتغيير. واشنگتن دوباره عقب نشينی کرد

  . ايجاد کرده استامريکا ۀل و سلطوبدون ھرگونه کنتر

  .اوباما به استاد ھر دو شکست نظامی و کاله برداری مالی تبديل شده است

رئيس جمھور «اوباما . زير سؤال بردند را امريکای التين برتری امريکا ۀ غربی، دولت ھای مستقل قارۀدر نيم کر

به عنوان يک بی خبر از ھمه چيز که ھيچ گونه رابطه ای با دولت ھای جنوب کانال پاناما ندارد، در نظر » تاريخی

توافقات . ی التين و آسيا رونق گرفت؛ واشنگتن عقب افتادريکاامدر حالی که تجارت و سرمايه گذاری بين . گرفته نشد

  .ی گسترش يافت، اما اوباما بدون متحد باقی مانده بودئاقتصادی و سياسی منطقه 

 در ونزوئال و جاھای ديگر با امريکامورد حمايت »  رژيمتغيير«تالش ھای خام و دست و پا چلفتی اوباما در سياست 

ن و سرنگونی رئيس مواد مخدر ھندوراس با مھندسی ھيلری کلينتا کشور کوچک، و فاسد تنھ. شکست رو به رو شد

  . وليست منتخب آن، در مدار اوباما افتادپ پو- جمھور ملی

در حالی که چين و روسيه توسعه يافتند، کاالھايشان شکوفا شد، ثروت آن ھا افزايش يافت و تقاضا برای توليد کنندگان 

  .ست ايافتهچينی ازدياد 

  . ھيچ ميراثی برای باقی گذاردن نداشت٢٠١٣اوباما تا سال

  

   اوباماۀبازيافت ميراث شکست خورد

کراين، به رھبری اولين ميليشای نازی واجد شرايط پس از جنگ جھانی و از کودتا در اامريکااوباما با حمايت مالی 

کراين، رژيم وونت آميز عليه دولت منتخب اخش»  رژيمتغيير«پس از جشن . خود نمود» ميراث«دوم، شروع به ايجاد 

 صنعتی دونباس ۀ منطقکنترول ملی گرای آن يک فاجعه بوده است، – اوباما و ارتش قومی ۀجديد اليگارش دست نشاند

 سال به پيوستن ۵٠را به شورشيان قومی روس باخته است و زمانی که مردم کريمه با شدت تمام فشار آورند و پس از 

در ھمين حال، پروشينکو . ژيک کريمه را به طور کامل از دست دادندي ستراتکنترولسيه رأی دادند، دوباره به رو

ھمه در تعقيب ...  اروپا ۀاز اتحادي» کمک «دالر او چندين ميليارد ۀاليگارش و دوستان دست نشاند» رئيس جمھور«

 .  اوباما را به سرقت بردند» ميراث«
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ان گری را عليه روسيه برای نقش او در رفراندوم کريمه و حمايت از ميليون ھا روس اوباما پس از آن تحريم ھای وير

ی ھا و المان.  اروپا را به فداکاری بزرگ تجاری مجبور ساختۀزبان در دونباس برقرار ساخت، و  در روند، اتحادي

برای آقای » امريکائیاث مير« اروپا برای نقش خود در ايجاد يک ۀفرانسوی ھا و بيست و ھشت کشور ديگر اتحادي

 بخش ھای بزرگی از اقتصاد کشاورزی و توليدی –اوباما، ميلياردھا يورو در تجارت و سرمايه گذاری قربانی کرده اند 

  .خود را واگذار کرده اند

 مرکزی و حياتی روسيه ۀی را در مرز لھستان با روسيه قرار داد، که به سوی منطقئرژيم اوباما سالح ھای ھسته 

استونی ھا، ليتوانی ھا و لتونی ھابه تمرينات نظامی اوباما پيوستند و کشتی ھا و ھواپيماھای جنگی . انه رفته استنش

  . را در دريای بالتيک مستقر کردند و امنيت روسيه را تھديد می کنندامريکا

  

  ميراث اوباما در امريکای التين

 جھت برقراری برتری مجدد تالش خود را با سقوط رژيم ھای  تا کنون٢٠١٣رژيم اوباما پس از انتخابات اواخر سال 

  . چپ ميانه تشديد کرده است

انتخابات موفقيت آميز . ی التين مبنی بر بازگشت به قدرت نخبگان نئوليبرال در منطقه استامريکااوباما در » ميراث«

  : عوامل متعدی بود، از جملهۀآن ھا در نتيج

  ی التين؛امريکاگرايان در  ظھور قدرت اقتصادی راست -) ١(

   پوسيدگی و فساد قدرت سياسی در درون چپ گرايان؛-) ٢(

ی راست ئ انحصار رسانه نبرد فراخواندن رسانه ھای جمعی مستقل خود جھت به ۀ عجز چپ گرايان در توسع-) ٣(

  گرا؛ و

رج از مرزھای تعريف شده  رشد در خاۀ شکست رژيم ھای چپ ميانه جھت تنوع بخشيدن به اقتصاد خود و توسع–) ۴(

  .توسط بخش ھای سرمايه داری غالب

از نزديک کار کرد، کميپن ھای سياسی را سازماندھی کرد و ) کسب و کار(رژيم اوباما با نخبگان سياسی و بيزنس

رژيم ھای چپ منافع بيزنس راست .  کردکنترولسياست ھای اقتصادی کليدی را حتی در زمان دولت ھای چپ ميانه 

ی و ھم چنين در توليد و صادرات تأمين مالی کرد، و ئان را در صنايع معدنی و کشاورزی، بانک داری، و رسانه گراي

  .کمک ھزينه و پاداش داد

تا زمانی که تقاضای جھانی برای مواد اوليه قوی بود، دولت ھای چپ ميانه وقت زيادی برای تنظيم ھزينه ھای 

ھنگامی که تقاضا و قيمت ھا سقوط کرد، . لی که به منافع کسب و کار پرداختنداجتماعی برای کارگران داشتند، در حا

کسری بودجه چپ ميانه را مجبور کرد تا ھزينه ھای اجتماعی را برای توده ھا و به ھمان خوبی يارانه ھا را برای 

عيار را عليه دولت  تمام ۀدر پاسخ، بخش بيزنس در دفاع از قدرت نخبگان يک حمل. نخبگان کسب و کار کاھش دھد

  . بيزنس خود شکست خوردۀچپ ميانه در مقابله با قدرت رو افزايش و موقعيت مخالفان نخب. دھی کردنسازما

 ئی متمرکز شده بر رسوا– خود ۀنخبگان بيزنس يک  جنگ تبليغاتی تمام عيار را از طريق رسانه ھای جمعی شيفت

چپ که در دمکراتيزه . ست مداران چپ ميانه را بی اعتبار ساختندھای فساد واقعی و يا فرضی به راه انداخت و سيا

ثر خود برای ؤشده بود، فاقد رسانه ھای جمعی می شرکت ھای بزرگ با شکست مواجه ئکردن انحصارات رسانه 

  .پاسخ به اتھامات راست گرايان بود
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 يعنی، از طريق رشوه، -ر گرفتاحزاب چپ ميانه تکنيک ھای تأمين مالی از کمپين ھای سياسی نخبگان را به کا

چپ ميانه تصور کرد که می . امتيازات قراردادی، حمايت از دالالن ديگر با پيمان کاران دولتی و خصوصی ميلياردر

 و نه از طريق -تواند با بازار آزاد راست گرايان، حمايت مالی از کمپين ھا و کانديدھا از طريق کاله برداری مقابله کند 

  .اين يک بازی بود که آن  ھا ھرگز نمی توانستند پيروز گردند. ی طبقاتۀمبارز

 و عمومی بسيج کردند تا چپ ميانه  را ئیليس، نھادھای قضاوبه ھر حال، راست گرايان، متحدان خود را در درون پ

کردند ولی  برای ارتکاب ھمان جناياتی تحت تعقيب قانونی قرار دھند و بی اعتبار سازند که راست گرايان اعمال می 

  . آن ھا را ناديده می گرفتند

 بر نخبگان و برفرض بر برخی قدرت ھای مديريتی کنترولچپ ميانه کارگران و کارکنان را برای ايجاد حتی حداقل 

آن ھا فکر می کردند که می توانند با شگرد ھای خاص خود راست گرايان، از طريق کسب و کار سايه و . بسيج نکرد

  .ابله برخيزندحيله بازی به مق

چپ ميانه بر روی  تأمين مالی دولت و سياست ھای او از طريق رونق کاال در تقاضا برای منابع طبيعی دولت تکيه 

را » ضعف چپ«در حالی که راست گرايان آشکارا .  از بی ثباتی اساسی و نوسانات جھانی بازار کاال غفلت کرد–کرد 

 حتی بيشتر وابسته به دالالن خارجی و نخبگان کوته فکر بود دنبال می  را کهئی محرمانه، سياست ھا–محکوم کرد 

  . کرد

، ھنگامی که اقتصاد رو به سقوط بود، رھبريت راست گرايان، به رھبری موريسيو مارسی، يک کميپن ارجنتايندر 

 متوسط و ۀن طبقرياست جمھوری موفقيت آميزی را به راه انداخت که شامل رسانه ھای جمعی، بانک ھا، رأی دھندگا

رژيم مارسی بالفاصله پس از کسب قدرت، خدمات اجتماعی را برای کارگران و ديگر . نخبگان معادن و کشاورزی بود

. کاھش داد و ھزاران تن از کارکنان دولتی را بی کار ساخترا طبقات متوسط پائين قطع کرد، استاندارد زندگی آن ھا 

 در امريکا را به عنوان مرکز جديد قدرت ارجنتاين ميراث خود ديد و ۀ دھنداوباما مارسی را به عنوان نوعی نجات

  . رژيم در برزيل، ونزوئال و سراسر منطقه مشاھده کردتغيير بيشتر برای ئی با طرح ھا–ی التينامريکا

.  واجه شدبا حمالت شديد احزاب راست گرای افراطی بر پايگاه قدرت خود م) پی تی(در برزيل، حزب کارگر چپ ميانه 

 سياسی را به لرزه درآورد، اما حزب کارگر چپ ميانه به شدت با تقلب گسترده در ۀ ھای فساد تمام طيف طبقئیرسوا

مشکالت رژيم حزب کارگر چپ زمانی بيشتر می شود که کشور با . شرکت نفت ملی بزرگ، پتروبراس گرفتار بود

افزايش کسری بودجه مشکالت .  کشاورزی خود به رکود اقتصادی وارد می شود–کاھش تقاضا برای صادرات معدنی 

 دادگاه ھا، قضات، –راست گرايان برزيلی تمام  دستگاه قدرت نخبگان خود را بسيج کرد . رژيم را بيشتر ترکيب کرد

زب کارگر چپ گرا و تحميل يک رژيم نئوليبرال  در تالش برای سرنگونی دولت ح–ليس و سازمان ھای جاسوسی وپ

  . ھای مالی ، کسب و کار و توليدی را تسخير کندئیمستبد که تمام دارا

، نخبگان )٢٠١۶-٢٠٠٣(تحت رياست لوال و روسف . چپ ميانه اگر  چپ بوده است، ولی ھرگز خيلی چپ نبوده است

. رونق گرفتند؛ و شرکت ھای چند مليتی شکوفا گشتندقدرت مند معادن و کشاورزی، بانک داری، سرمايه گذاری و 

چپ ميانه برخی امتيازات پدرساالرانه برای کم درآمدترين طبقات فراھم ساخت، و دستمزد کارگری و کارگران 

کارگر را به پس زمينه انداخت، در حالی که توافقات تجاری / اما حزب کارگر چپ ميانه، کار. کشاورزی افزايش يافت

  . و کارگران برزيلی را در مبارزات طبقاتی درگير نکرد مالياتی  را با سرمايه دار به امضاء رساندو تخفيف 

ات ساختاری بيزنس پافشاری کند، تغييرراست گرايان ھرگز درگير ھيچ مبارزه ای با دولت چپ گرای واقعی که برای 

راست گرايان ھيچ چيزی را کم .  اصالحات بودندبا اين وجود، راست گرايان به دنبال حذف حتی سطحی ترين. نبوده اند
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خصوصی سازی شرکت ملی نفت بزرگ، کاھش دستمزد، حقوق :  کامل قبول نمی کنند، از جملهکنترولتر از 

 يک استيضاح جعلی –کودتای راست گرايان برزيلی .  وسايل نقليه و قطع برنامه ھای اجتماعیۀبازنشستگی، ياران

 طراحی شده است تا ثروت  را به طور گسترده ای دوباره متمرکز – برداران تحت تعقيب سازماندھی شده توسط کاله

سازد، و دوباره قدرت بيزنس را تأسيس نمايد، در حالی که ميليون ھا نفر را در  فقر غوطه ور می سازد و جنبش 

 نخبگان، دادگاه ھا و رولکنتدر برزيل، رسانه ھای تحت .  اصلی را سرکوب می نمايدۀی  سازمان يافتئھای توده 

ی بر کنترولت منصفه و زندانبانان عليه رژيم چپ ميانه عمل می کنند که ھرگز أسياست مداران به عنوان قاضی، ھي

  .نھادھای قدرت نخبگان ندارد

  

  اوباما و محور ميراث او

د، تا دوباره بين برزيل،  کنند و قدرت را به چنگ آورنکنترولليس پيوستند تا جمعيت کثير را وراست گرايان به پ

ی التين توسط نئوليبرال حرکت امريکاآن ھا به سوی فتح مجدد تمام .  روابط عميقی ايجاد کنندارجنتاينواشنگتن و 

ی التين اوباما به تازگی صورت گرفته است، بيش از امريکادر برابر اين موج جديد، بايد درک شود که ميراث . کردند

 راست گرايان جديد ھمين ويژگی ھا را نمايش می دھند و يا حتی بدتر از چپ است - بط استحد شتاب زده و خيلی بی ر

  .ًکه اخيرا مرده است

زمانی که اقتصاد در حال رکود است، اشتغال در حال سقوط است، صادرات و تقاضای جھانی کاھش می يابد، مارسی 

 رئيس جمھور موريسيو مارسی توسط ۀمان حال، کابيندر ھ.  ٪ سود پول قرض کرد٨ با نرخ دالر ميليارد ١۵ ارجنتاين

 اتحاديه ھای کارگری –کل احزاب سياسی . دچار طاعون گشته است» ا ال اسناد پاناما«  مالی بزرگ طبق ئیيک رسوا

  .ً کارگر شاغل به شدت توسط حکومت اقليت مارسی عميقا توھم زده شده استۀ طبق–

در حالی که مارسی ممکن است برای زمانی کوتاه : تين اوباما تبديل نگردد به ميراث پايدار الارجنتاينممکن است 

 ارجنتاين واشنگتن باز نگه دارد، اما نتيجه و آينده، با توجه به تاريخ اخير قيام مشھور خيابانی کنترولدرھا را برای 

  . فاجعه بار و نامعلوم خواھد بود

 سياست مداران حقات متعدد و جديد با محاکمات پس از استيضاکودتا به تحقي/ در برزيل، استيضاحبه ھمين صورت 

معاون رئيس جمھور برزيل، که عليه روسف تبديل گشته است، حال خود و . وبحران عميق اقتصادی منجر خواھد شد

.  طوالنی مانع ھرگونه تداوم اساسی می شودئیروريارو. ھم چنين ھوادارانش با اتھامات فساد رو به رو شده است

فقر در مقياس بزرگ به درگيری با » بسته«است رژيم راست گرا در کاھش دستمزدھا، حقوق بازنشستگی، و سي

 طوالنی ۀجشن برکناری رئيس جمھور حزب کارگران پس از يک دور. شورش جمعيت قطبی شده  رو به رو می گردد

   . ميراث اوباما حادثه ای کوتاه خواھد بود- از بی ثباتی و بی نظمی 

  اوباما خواھد بود، اما تا چه مدت طول می کشد؟ » ميراث«ھای راست گرا در ونزوئال، کلمبيا و پرو بخشی از رژيم 

آن ھا خواھان .  به دنبال سرنگونی رئيس جمھور منتخب ھستند–ام يو دی  ملقب به – ونزوئال ۀراست گرايان کنگر

 و کاھش عميق در برنامه ھای اجتماعی  نفتآزادی چندين راست گرای تروريست از زندان، خصوصی سازی صنعت 

آن ھا دستمزد کارکنان را کاھش می دھند و يارانه ھای مواد . ھستند). مراقبت ھای بھداشتی و آموزش و پرورش(

 ئی ھيچ طرح شايسته ای يا ظرفيتی برای رشد اقتصاد نفت و غلبه بر کمبود مواد غذاام يو دی.  را حذف می کنندئیغذا

 - ی چپ کندئ می خواھد افزايش قيمت ھا برای کاالھای اساسی را جايگزين اقتصاد يارانه ام يو دی. کشور ندارند

تھاجم راست گرايان ممکن است که به عبارت ديگر، . مصرف داخلی را به بخشی از سطح معمول کنونی کاھش دھد
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گزين نئوليبرال قابل دوام، رونق چاوزيستای چپ را شکست دھد، اما ونزوئال را باثبات نخواھد کرد و يا يک جاي

 خواھد شد که ازسطح کنونی ئیھر رژيم راست گرا با سرعت باعث بدتر شدن مشکل مزمن خشونت جنا. نخواھد داد

ائتالف بين واشنگتن و راست گرايان ونزوئال به سختی بر ادعای اوباما در ميراث تاريخی کمک خواھد . فراتر می رود

 ديگری است که قادر به ۀ عنوان مثال در خدمت يک دولت راست گرای شکست خوردبه احتمال زياد، به. کرد

  .  نيست،جايگزينی يک رژيم چپ ضعيف شده

  .پيدا کرد» در حال ظھور«شرايط مشابھی را می توان در ديگر رژيم ھای راست گرايای 

کند، اما ھم چنين جوخه ھای در کلمبيا، سانتوس رئيس جمھور راست گرای کنونی با چريک ھای فارک مذاکره می 

مذاکرات صلح و اصالحات اجتماعی او به نسل کشی واقعی، و به رھبری رئيس . مرگ شبه نظاميان را آماده می کند

در ھمين حال، اقتصاد با سقوط قيمت ھای نفت و فلزات در بازار جھانی راکد . جمھور سابق اوريب پيوند خورده است

ائتالف .  احيای رشد يک  دولت راست گرا تيره و تار استۀبيا کاھش يافته است و وعداستاندارد زندگی در کلم. است

 و کلمبيا ممکن است فارک را به بھای کمتری بفروشد، اما دولت راستگرا ھيچ چشم اندازی برای نوسازی امريکا

  .اقتصاد يا ثبات در جامعه ارائه نمی دھد

يری برنده می شوند و بازار آزاد را در آغوش می گيرند، اما رشد به ھمين صورت در پرو، راست گرايان در رأی گ

 در درگيری ھای خيابانی رشد ءکاھش می يابد، سرمايه گذاری و سودھا خشک می شوند و سرخوردگی در ميان فقرا

  .می يابد

چ ظرفيتی برای ی التين يک سری از پيروزی ھای وحشيانه را به دنبال داشته است، که ھيامريکااوباما در » ميراث«

 سرمايه گذاری مناسب و امتيازات ۀموج اولي. از بازار آزاد و انتخابات آزاد ندارد» نظم نوين«تحميل مجدد يک 

  .  مجدد يک رشد جديد شکست خواھد خوردئیسودآور برای احيا و پويا

ی تکيه ئر قتل عام توده  ملی گرای منتخب ب-از ھمه بدتر، اوباما در ھندوراس برای جايگزينی يک رئيس جمھور چپ

 دستی به دالالن غيرمشروع ئیدر ھمين حال،  پاداش ھا. کرد و يک رژيم ترور عليه جمعيت فقير و بومی تحميل کرد

  .  دادارجنتاينخارج از 

 طيف کاملی از کودتای راست گرايان غيرمشروع تا ساقط کردن دولت ۀی التين نشان دھندامريکاميراث اوباما در 

سای جمھور مستبد پرو و کلمبيا با ارتباط تاريخی در جوخه ھای مرگ و ؤب در برزيل و ونزوئال، تا رھای منتخ

  .ی استدالرحساب ھای خارجی چندين ميليون 

معاصر اوباما بوی بدی از دست کاری شرم آور انتخاباتی می دھد که زمينه را برای جنگ » ی التينامريکاميراث «

  . کندھای خونين طبقاتی آماده می

  

  کراين، يمن، و سوريهوميراث اوباما در ا

رژيم اوباما فکر کرد می تواند درگيری ھا، شورش ھا و جنگ ھای گسترده را برای پيش برد برتری جھانی خود 

  .مديريت کند

ھا کراين، ميلياردوبه دين منظور، اوباما برای مسلح کردن پرسنل شبه نظامی نئونازی ھا و به چنگ گرفتن قدرت در ا

و فراری ھای خارجی و (يک باند عجيب و غريب و وحشی از اليگارش ھا .  برای اسلحه و تبليغات خرج کرددالر

 کيف ۀرا برای خدمت به واشنگتن در رژيم دست نشاند)  گرجستانۀ مانند ميکائيل ساکاشويلی، رھبر برکنار شد–رسوا 

کراين واقتصاد ا. ندان را به قتل رساندند و می رسانندمنتقدان، روزنامه نگاران، حقوق دانان و شھرو. قرار داد
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پنجاه درصد کاھش يافته است؛ بی کاری /ورشکسته شده است؛ قيمت اجناس سر به فلک کشيده است؛ درآمد ھا تا نصف

  کيفۀجنگ بين  ارتش شھروندان قومی روس و رژيم دست نشاند. سه برابر شده و ميليون ھا نفر به خارج پناه برده اند

در ھمين حال، تحريمات اقتصادی . مردم کريمه به پيوستن دوباره به روسيه رأی دادند. در دونباس شعله ور گشته است

  . کراين تشديد کرده استوعليه تجارت با روسيه، کمبود اجناس را برای مردم ا

 ئیار زياد برای ميراث اروپابسي: به يک مورد سبد  تبديل گشته است... کراين در کالس جھانی و تحت نظارت اوباما ا

  .   غارتگر بدون آينده ادعای اعتبار کند- سرمايه داری ۀًاو به حق می تواند برای تحميل يک رژيم کامال عقب افتاد. او

 زندگی و شھرھای فقير ترين کشور خاورميانه را نابود –اوباما جنگ سعودی عليه يمن را با آغوش باز پذيرفت 

اوباما برای مستبدان :  نابودی سيستماتيک يک خلق مستقل استۀما در يمن نشان دھنداوبا» ميراث«.  ساخت

اوباما برای . ميلياردر سعودی شعبده بازی ھای خود را نمايش می دھد در حالی که جان بی گناھان را می گيرد

ول درھم شکستن زندگی ؤاسرائيلی ھا در فلسطين و برای سعودی ھا در يمن، از جنايت کارانی تجليل می کند که مس

  .ميليون ھا نفر ھستند

 و عرب به قتل رسيده اند و يا توسط قايق ھای زھوار در ئیفريقاا چيست؟ چند ميليون اميراث اوباما در سوريه و ليبي

 می امريکاکار از رسانه ھای دانشمند در رسانه ھای  جنايتۀتنھا فاسدترين  دسترفته از روی ناچاری فرار کرده اند؟ 

  .دادگاه محاکمات جنايت جنگی معاف شود/وانند وانمود کنند که اين رئيس جمھور بايد از تربيونالت

  

  نتيجه گيری

برای پيروزی ھای کوتاه مدت . بی امان بوده است  را ادامه داده است که باعث ويرانیئیرژيم اوباما جنگ ھا

  .ريست ھا و جوخه ھای مرگ ھمکاری کرده استامپرياليستی که به شکست ھای مالل انگيزی پايان يافت، با ترو

 دروغ ھای ۀنتيج. سرابی از غارت، کثافت کاری و نابودی است» تاريخی«ميراث امپرياليستی اين رئيس جمھور 

 و رئيس جمھور امريکا ۀچه کسی به کنگر:  شروع به ثبت شده استامريکاسياسی او حتی  اينجا در ميان مردم 

 اوباما اعتماد می کند که مشتاقانه برای جنگ در خاورميانه ئیوپا، چه کسی به شرکای اروپااعتماد می کند؟ و در ار

 با ئی ھاه پناھند–فريقا فشار می آورند و اکنون از ميليون ھا نفر از قربانيان آن ھا می ترسند و نفرت دارند او شمال 

   فرار می کنند؟ ئیکنند و به شھرھای اروپااجساد غرق شده از جوامع ريشه کن شده که سواحل آن ھا را خراب می 

  . ھا فشار آوردئی با ترس و انزجار توسط اروپا–اوباما برای جنگ ھا و دريافت قربانيان

  .پيروزی ھای اوباما موقتی، بد و برگشت پذيرند

  .اوباما ديروز افغانستان را بمباران کرد و اکنون از تمديد مقاومت فرار می کند

ی التين ھستند، ولی از طريق قيام ھای مردمی با برکناری حتمی رو به رو می امريکاالف غارت متحدان اوباما مخ

  .شوند

  .اوباما ديروز سوريه را تکه تکه و مرعوب ساخت، اما روز بعد انتخابات را باخت

  . می کند، در حالی که با اشتياق محصوالت چين را می خرداوباما اقتصاد چين را تھديد

در آخرين سال . با يک شکست نظامی و تھاجم اقتصادی به ھمراه يک بحران اجتماعی عميق شروع شد ميراث اوباما

او در رياست جمھوری، اوباما سعی می کند تا ائتالف با باقی ماندگان راست گرايان افراطی را جعل کند و ميراث  خود 

برال، نئونازی و حاکمان مطلق سعودی مقدمه ای  نئوليۀپيش رفت کوتاه او در اين جھان کثيف و فروماي. را نجات دھد

  .برای عقب نشينی ھا و ھرج مرج ھای بيش تر است
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ی التين، اروپا و خاورميانه از صف عقب مانده ترين نيروھا در امريکاجشن عمومی اوباما از راست گرايان در آسيا، 

؛ نئوعثمانی ھای ئیو جھادی ھای ليبيانرال ھای مصری جسعودی ھا و اسرائيلی ھا؛ : دوران مدرن تحسين می کند

 و برزيل اوباما را به ادعای دفاع از ميراث ارجنتاين رژيم ھا در تغيير. کراينیوترک با اليگارش ھای گانگستر ا

  .امپرياليستی خود تشويق می کند

قيت امپرياليستی ما ھمه جا، پس از ظھور سريع موف. حقيقت امپرياليستی او کوتاه است، بيش از حد کوتاه است» لحظه«

  .شاھد يک سری از افتضاحات می شويم

ی التين سودجويان سرمايه داری در ماجراھای مالی وحشی، دزدی و ھرج و مرج غوطه ور می امريکادر سرتاسر 

بسياری از .  بر کاخ ھای در حال زوال رژيم  فاسد و رو به مرگ سعودی می ايستدامريکادر خاورميانه، . شوند

  .کراين بر مبنای سرقت بزرگ استوی امپرياليستی اعالم شده در ھمه جا، از مصر و ترکيه گرفته تا اپيشرفت ھا

اوباما و ! ً برای يک ميراث موفق، چيزی را که دقيقا ادعای موفقيت می کند، شکست استامريکافرمول : به بيان ساده

 اروپا ۀ و اتحاديامريکااوباما و لژيون او، . اندراست گرايان جھانی مملو از ھرج و مرج و فروپاشيدگی ايجاد کرده 

  .ھيچ آينده ای در صلح و يا جنگ، انتخابات و يا شکست ھا ندارند

  !ھيچ ميراث امپرياليستی وجود ندارد» تاريخی« برای اوباما اين رئيس جمھور 

  

  : نويسندهۀدربار

صفحه اينترنتی . ستامريکا –متون، در نيويورک دانشگاه جامعه شناسی بينگھا) بازنشسته(جيمز پتراس، استاد بارتل 

  :او

http://petras.lahaine.org/ 

  .می باشد

  :برگردانده شده از

http://www.globalresearch.ca/president-obamas-race-for-the-imperial-legacy-a-world-of-

chaos-and-disintegration/5522476 

http://petras.lahaine.org/?p=2080 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


